
AKTUALIZACJA (27. 11.2010 R – śnieżny, big-beatowy, ciemny brzask 
nowohucki) 
 
Napisałam poprzednio tak: 
Primo voto! 
W poniedziałek 29 listopada zapraszam do Szkoły Podstawowej nr 82 na os. 
Kalinowym 17 na godzinę 16. 30 albo i później można – będzie się działo! Wszyscy 
śpiewamy big-beat! A naturalnie oceniamy klasy! Konkurs w ramach Rozśpiewanej szkoły –  

50 LAT KRAKOWSKIEGO BIG-BEATU:  
„WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ W NOWEJ HUCIE”. 

Po konkursie spotkanie! Pan Andrzej Bogunia-Paczyński, dziennikarz, big-beatowiec, 
znakomity znawca lat 60. XX wieku przedstawi pomysł koncertu Czerwono-Czarnych i 
Ryszardów w 2011 roku na owo 50 lat. To już znane, ale może powtórzę: 20 stycznia 
1961 roku po raz pierwszy koncert rock and rollowy w Krakowie – Czerwono-Czarni z 
Przemysławem Gwoździowskim na czele grają w Hali Garaży o godzinie 19. 
Koncert taki organizuje (próbuje zorganizować?) Marcin Jacobson. Zapraszamy więc 
wszystkich, którzy mogą pomóc w przedsięwzięciu. A wsparcie dla zdobycia funduszy 

jest bardzo potrzebne!!!  
 

Quinque voto! 

Występ Czerwono-Czarnych w Nowej Hucie pamiętnego dnia o godz. 18, 
zafundował mi, przynosząc "gotowe" bilety, ku mojemu największemu 
zdumieniu, mój osobisty ojciec. Niech mu chwała 
będzie za to. 

 

264 Echo Krakowa 1961, nr 16, str. 5 

O tak, zgadzam się!!! Chwała! 

 

 

 

309  Echo Krakowa 1962, nr 4, str. 5 

 

No i się działo Proszę Państwa!!!! Co ja będę pisać – kto był to sobie pośpiewał, 
przypomniał przeboje Czerwono-Czarnych i nie tylko! Byli goście specjalni. Wspomnę 
tylko dzisiaj dwóch, bo przecież mam krótki brzask, zaraz lecę dalej. 



Skoro sobie już przypomniałam łacinę (trochę) to: 

PRIMO VOTO! 

przyszedł prawie cały skład sekcji rytmicznej, która grała pierwszy koncert jazzowy w 
Nowej Hucie w listopadzie 1955! Ci Panowie naprawdę byli w szkole!! 

Najpierw zapowiedź ich koncertu „Wieczór melodii i muzyki jazzowej”. Oto co 
pisał redaktor „Budujemy socjalizm” (jejku, ten tytuł prasowy jest często tak sprzeczny 
z tym, co tam czytam, że chyba trzeba być autentycznym fanatykiem, żeby nie 
dostrzec (uwaga! tworzę!) skomplikowalności historii mojego kraju). A więc – 27 listopada 
1955 – Dom Młodego Robotnika – Nowa Huta. (Na marginesie, jako bibliotekarka, panie 
redaktorze „Bracia Li” a nie Lu! No to Lu go!) 
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I ci Panowie byli u nas w szkole – po ilu latach? 55 latach!!! Dzięki Rozśpiewanej szkole! 
Czyż nasza szkoła nie tworzy historii? No chyba trochę przesadziłam! 
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A więc: 

Na 
fortepianie Aleksander Rogoziński (w szkole nieobecny), potem JULIUSZ MALIK – 
kontrabas (obecny!), śpiewa nasz przyjaciel szkoły STANISŁAW FLOREK (w szkole 
obecny!), na gitarze TADEUSZ SZCZEPAŃSKI – (w szkole obecny!), na perkusji 
Stanisław Bator (w szkole nieobecny), na akordeonie ŻYWISŁAW SZCZEPAŃSKI (w 
szkole obecny!), na klarnecie Kazimierz Ślusarczyk (w szkole nieobecny). (Wiem, że są z 
tego koncertu zdjęcia lepszej jakości u mojego Mistrza nowohuckiego, ale zostawiam to 
dla (znowu tworzę) prawdziwości historycznej. Nasi uczniowie mają historię obok siebie. 
Był to dla nas zaszczyt, radość. No i co Państwo na taką szkołę?:) 

SECUNDO VOTO! 

PAŃSTWO OLGA I MACIEJ KRZECZKOWIE! 

Co ja tam będę opowiadać! Józef Krzeczek, nowohutnicki chłopak, z osiedla A, najpierw 
w zespole akordeonistów, potem sekcja rytmiczna, potem „Kolorowy jazz”, potem 
kierownik muzyczny „Czerwono-Czarnych”, kompozytor wielu przebojów. Grono 
Pedagogiczne zaśpiewało jeden z nich: „O mnie się nie martw” – nawet ładnie się 
prezentowałyśmy. Tak uważam, a inni niech tam wiersze piszą, serwus Madonna! Olga 
Krzeczek, wnuczka Józefa, uczennica szkoły muzycznej (jakże mogłoby być inaczej) 
zasiadała w jury naszego konkursu. 



Było niezwykle wzruszające przywitanie pana Florka z wnuczką kiedyś jego ulubionego 
muzyka nowohuckiego. Muzyka, którego darzył i darzy niezwykłą atencją. To piękne, ze 
starszy człowiek nie kryje łez w takich chwilach. Jeśli kiedyś wątpiłam w to, co robimy 
w ramach Rozśpiewanej szkoły, jeśli mi się zdawało, że to się nie uda, że ciągle są 
jakieś problemy, że nie potrafimy – to wzruszenie pana Florka było dla mnie czymś 
niesamowitym, nadało sens nieprawdopodobny temu, co robimy. Poeta kiedyś napisał: 
życie trwa tak długo, jak długo trwają nasze wzruszenia. Bez nich staje się kurzem.  

Dziękuję, Panie Stanisławie! Jest Pan wyjątkowym człowiekiem i słowa są zbędne. 

Dziękuję Panie Macieju! 

Oczywiście, były Ryszardy: Ryszard Szczudłowski, Jerzy Szwejkowski, Eugeniusz 
Górski, Stefan Rzytki, Jacek Nahajowski. Był bard nowohucki pan Jerzy Zieliński. 

Był Błękitny – pan Adam Kowalczyk. (Pan Adam zwrócił mi uwagę, że ja trochę 
gloryfikuję ZDK, a zapominam o innych instytucjach, które w Nowej Hucie zajmowały się 
kulturą równie intensywnie – miał na myśli Wydział Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej, 
przez wiele lat działał pod kierunkiem pani Anny Siatkowskiej. Jeśli tak brzmią brzaski – 
to mój błąd. Ale o tym napiszę innym brzaskiem, może mniej zaśnieżonym). 

Był Fantom (też Wydział Kultury DRN) – Jerzy Grzeszczuk.  

Był pan Andrzej Bogunia-Paczyński, ale ponieważ Pan przyszedł z misją specjalną, 
opowiem o tym jutro.  

Była pani Elżbieta Łuckoś – solistka Szymonów (tu nie wiem – ZDK czy Wydział Kultury). 

Byli inni – o tym jutro. 

Jeszcze tylko zdjęcie jakieś – skoro big-beat no to pac! 

126 Głos Nowej Huty, 1963, nr 31, str. 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 Głos Nowej 
Huty, 1965, nr 
29, str. 8 

To nasza szkoła 
na występie 
Ryszardów – tam 
przynajmniej 
była estrada, 
można było nad 
tym zapanowac! 

 

 

 



 

I taka kartka z kalendarza: 

30 listopada 1979 roku ukazał się historyczny 
album Pink Floyd „The Wall” – jeden z moich 
ulubionych zresztą, obok albumów Deep Purple, 
którzy na mojej liście przebojów zajmują drugie 
miejsce – tuż po Ryszardach! 

 

Pozdrawiam serdecznie, Krystyna Downar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


